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Datum 22maart2016

Onderwerp Rol cliëntenraden en adviesraad Sociaal Domein

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Ja, Raadsvoorstel cliëntenverordening Werkplein Hart

voor West-Brabant

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Polderman

Schriftelijke vraag

ln de toelichting op artikel 2.2van de cliëntenverordening Werkplein Hart voor West-Brabant wordt

aangegeven dat de adviesraad Sociaal Domein zorgt voor een afuaardiging in de regionale

cliëntenraad van het Werkplein. Dit roept verwarring op nu in artikel 2lid 2 staat dat leden van de

cliëntenraad van het Werkplein worden geworven uit de lokale cliëntenraden. Deze venruarring kwam

ook naar voren tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst van 17 maart[

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen:

1. Wat zijn volgens u de taak- en doelstelling van de Adviesraad Sociaal Domein en hoe

verhoudt zich deze taak- en doelstelling tot de regionale cliëntenraad van het Werkplein?

2. Naast de Adviesraad Sociaal Domein blijft voor de gemeente Roosendaalde cliëntenraad

Sociale Zaken (SoZa) bestaan. Wat zijn volgens u de taak- en doelstelling van de

cliëntenraad SoZa Roosendaalen hoe verhoudt zich deze taak- en doelstelling tot de

gemeente, de Adviesraad Sociaal Domein en de regionale cliëntenraad van het Werkplein?

3. ln de verordening staat dat de cliëntenraad van het Werkplein wordt gevormd door leden

geworven uit lokale cliëntenraden. Deelt het college de mening van de insprekers dat de

cliëntenraad SoZa Roosendaal hiervoor benaderd moet worden en niet -zoals in de

toelichting op de verordening staat vermeld- de Adviesraad Sociaal Domein? Waarom wel/

niet?

4. ln de verordening staat tevens dat de cliëntenraad van het Werkplein wordt gevormd door

cliënten van het Werkplein. Hoe borgt het college dat straks ook de Roosendaalse cliënt (als

grootste gemeente) vertegenwoordigd is in deze regionale cliëntenraad? Graag een

toelichting.

5. Wie heeft, namens de gemeente Roosendaal, inspraak geleverd op de conceptverordening

Werkplein Hart voor West Brabant zoals verwoord in bijlage 3?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Yvonne de Beer en Charl Goossens



Wij beantwoorden uw vragen als volgt

1. Wat zijn volgens u de taak- en doelstelling van de Adviesraad Sociaal Domein en hoe
verhoudt zich deze taak- en doelstelling tot de regionale cliëntenraad van het Werkplein?

Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op
vraagstukken binnen het sociale domein.
De regionale cliëntenraad adviseert het Werkplein Hart voor West-Brabant gevraagd en
ongevraagd op vraagstukken binnen de kaders van het Werkplein.

2. Naast de Adviesraad Sociaal Domein blijft voor de gemeente Roosendaal de cliëntenraad
Sociale Zaken (SoZa) bestaan. Wat zíjn volgens u de taak- en doelstelling van de
cliëntenraad SoZa Roosendaal en hoe verhoudt zich deze taak- en doelstelling tot de
gemeente, de Adviesraad Socíaal Domein en de regionale cliëntenraad van het Werkplein?

De cliëntenraad sociale zaken Roosendaal is een groep mensen (veelal cliënt van Werkplein)
die op wil komen voor de belangen van inwoners van Roosendaal die client zijn van het
Werkplein.
- Voor de gemeente heeft de cliëntenraad sociale zaken Roosendaal geen formele taak

zoals Adviesraad Sociaal Domein die wel heeft. ln haar rol als belangenbehartiger
hebben we via allerlei netwerkbijeenkomsten echter regelmatig contact met deze
cliëntenraad.

- De cliëntenraad sociale zaken Roosendaal kan in haar rol van belangenbehartíger de
Adviesraad Sociaal Domein voorzien van informatie en vragen om advies c.q.
ondersteuning

- De cliëntenraad Werkplein Hart voor West-Brabant wordt samengesteld uit de huidige
cliëntenraden in de deelnemende gemeenten.
Hiermee heeft cliëntenraad sociale zaken Roosendaal een vertegenwoordiging in de
cliëntenraad van het Werkplein zodat zij vanuit haar "Roosendaalse" achterban een stem
kan laten horen

3. ln de verordening staat dat de cliëntenraad van het Werkplein wordt gevormd door leden
geworven uit lokale cliëntenraden. Deelt het college de mening van de insprekers dat de
cliëntenraad SoZa Roosendaal hiervoor benaderd moet worden en niet -zoals in de
toelichting op de verordening staat vermeld- de Adviesraad Sociaal Domein? Waarom wel/
niet?

Ja die mening delen we. ln de toelichting is abusievelijk vermeld dat de adviesraad Sociale
Domein zorgt voor een afvaardiging in de regionale cliëntenraad Werkplein. Dit moet zijn de
cliëntenraad SoZa. ln de verordening staat het wel juist, daar wordt gesproken over leden uit
de lokale clienteraden.

4. ln de verordening staat tevens dat de cliëntenraad van het Werkplein wordt gevormd door
cliënten van het Werkplein. Hoe borgt het college dat straks ook de Roosendaalse cliënt (als
grootste gemeente) vertegenwoordigd is in deze regionale cliëntenraad? Graag een
toelichting.

Cliëntenraad sociale zaken Roosendaal bestaat grotendeels uit cliënten van het werkplein.
Overeenkomstig de verordening zal dus minimaal één van hen gaan deelnemen in de
Cliëntenraad van het Werkplein

5. Wie heeft, namens de gemeente Roosendaal, inspraak geleverd op de conceptverordening
Werkplein Hart voor West Brabant zoals verwoord in bijlage 3?

Adviesraad sociaal domein

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal,
Namens dezen,
De er Jeugd, Welzijn, Zorgen Volksgezondheid
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